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Institusjonens leder

Kristian Bogen

Ansvarlig kontaktperson (søker)

Pål Augestad
95526492 /

Mål for prosjektet
Prosjektet har som mål å lette tilgangen for et stort publikum og forskningsmiljøer
til historiske aviser fra Telemark. Det legges vekt på at presentasjonen av
avissidene blir gode å lese på nettbrett og andre mobile enheter.

En av Norges eldste aviser "Varden" 1874-1917 representerer prosjektets
basismateriale

Prosjektet skal utvikle en teknisk løsning for bruk av App for lesing av "Varden" og
denne skal kunne anvendes på annet avismateriale fra Telemark seinere.

Prosjektbeskrivelse
Digitale Telemarkskilder har skannet, digitalisert og katalogisert en rekke primær-
og sekundærkilder fra Telemark siden 2009. Det er et omfattende prosjekt med
hensikt å kunne formidle kilder til et bredt publikum og til forskningsmiljøer. Til nå
er det er skannet over 100.000 sider. Det omfatter bl.a. master-, hovedfags- og
doktorgradsoppgaver med tilknytning til Telemark, Niels Aals brevsamling, Rikard
Berges notatbøker (over 700), arkeologiske rapporter, bispevisitasprotokoller og
en rekke andre kilder.

Testbasene for prosjektet er her:

Wiki: http://www.telemarkskilder.no/wiki/Hovedside
Dspace http://telemarkskilder1.hit.no/dspace/
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Grensesnitt for publikum er ikke endelig avklart - vil bli avklart i løpet av
2012/2013.

Til denne søknaden vil man bruke regionavisa Varden fra 1874 og fremover (til
1917) som grunnlag for å lage en App for lesebrett og andre mobile enheter hvor
brukeren via en virtuell tidslinje kan navigere seg gjennom en rekke årganger av
avisen og lese originalsidene. Man vil få opp årganger, enkeltnummer og hver side
av avisen og kunne forstørre opp teksten til 1:1 størrelse.

Med i prosjektet vil det være et betydelig teknisk utviklingsarbeid og
programmering. Det vil bli lagt vekt på å kunne knytte bruken til sosiale
nettsamfunn så det er mulig å legge inn kommentarer og merknader som et tillegg
til hver enkelt avisside.

En satser på å utvikle App med utgangspunkt i det regionale IT-gründermiljøet på
Klosterøya i Skien, Telemark.

Dette prosjektet vil inngå som en naturlig del av det langsiktige prosjektet "Digitale
telemarkskilder" som Høgskolen i Telemark igangsatte i 2009. Avismateriale
inngår som en viktig del av kildematerialet som Digitale telemarkskilder vil
digitalisere og formidle til allmennheten og blant annet forskningsmiljøer. Arbeidet
skjer i forståelse med Nasjonalbiblioteket slik at det ikke foretas dobbeltarbeid.
Prosjektleder Hans Olav Johnsen har besøkt Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i
Rana og har løpende kontakt på dette området.

I Telemark pågår det nå et stort historisk prosjekt med siktemål å utgi i 2014 et
trebinds forskningsbasert historieverk om Telemark. Mere informasjon finnes her:

http://www.hit.no/HiT/Om-HiT/Nyhetsarkiv/2011/Telemark-faar-si-eiga-historie

http://www.hit.no/nor/HiT/Forskning/Forskningsaktiviteter/Spraak-litteratur-og-historie/Telemarks-historie

Digitalisering og formidling av "Varden" er dette prosjektets høyeste prioritet. På
denne måten kan forskningsbehov og allmenhetens behov forenes.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Ettårig
Fra dato

01-03-2013
Til dato

28-02-2014

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Fra dato Til dato

Utvikling av pilot App for nettbrett 01-03-2013 31-06-2013

Gjennomføre første test med konvertering JPG og PDF 01-07-2013 31-10-2013

Revisjon av App etter test 01-11-2013 31-12-2013

Fullskala konvertering og test av App 01-01-2014 31-01-2014

Seminar og presentasjon/markedsføring av App 01-02-2014 28-02-2014

Andre opplysninger
mmmmm

Samarbeidspartnere

Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle
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Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 200000

Utgifter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Lønn prosjektleder og eventuell ekstrahjelp 120000 120000

Indirekte kostnader etter Kunnskapsdepartementets regelverk 48000 48000

Reiseutgifter, diverse 32000 32000

Kjøp av tjenester, utvikling av tekniske løsninger for app 200000 200000

Totale utgifter 400000 400000

Inntekter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 200000 200000

Telemark fylkeskommune
Det søkes om midler fra fylkeskommunens regionale utvklingsmidler.
Fylkeskommunen har tidligere bevilget kr 400.000 til
etableringsprosjektet "Digitale telemarkskilder" for perioden 2009-2011 -
se vedlegg.

100000 100000

Høgskolen i Telemark
Beløpet avsettes fra høgskolebibliotekets mindreforbruk 2012 (bekreftet
tilskudd)

100000 100000

Totale inntekter 400000 400000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Sluttrapport "Digitale telemarkskilder"

Bekreftelse fra avisa "Varden" av 28.10.12
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